
  
     
  
  
  

                    
  

  أمير بن محمد المدري
  )7( وعربسلسلة غزوات النيب املصطفى دروس       
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   الكتب اليمنيةعامل ة خالد بن الوليد           مكتب
  صنعاء اليمن                      صنعاء اليمن   
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 6    دروس وعبرخيبرغزوة    

  
  

  
  المقدمة

ه تعاىل ونستغفره ونستعينه احلمد هللا رب العاملني، حنمد     
ونستهديه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد 
أن سيدنا حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه 

  . وسلم تسليماً كثرياً
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة ﴿

 لَقخقُواْ واتاء وِنساالً كَِثرياً وا ِرجمهثَّ ِمنبا وهجوا زهِمن
 كُملَيكَانَ ع ِإنَّ اللّه امحاَألراءلُونَ ِبِه وسالَِّذي ت اللّه

  .]1:النساء [﴾رِقيباً
  وبعد

 العطرة بالسرية الغائرة املكلومة اجلراح نداوي أن أمجل ما
 بلسم عليه،فسريته وسالمه اهللا صلوات الكرمي لرسولنا املعطرة
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 7    دروس وعبرخيبرغزوة    

 تدهلم عندما والعوذ ، للراجي وحصن للخائف ومالذ للجراح
  .واألزمات املصائب

 تضيء اليت النبوية السرية بأنوار اليوم أن تستنري األمةأن على 
 والسري واملنهج العامل تضيء كما ، والعقول والنفوس القلوب
   .واملقصد

  :السلسلة املباركة يف هذه وإياكم ال زلناومن هذا الباب 
  ).غزوات النبي المصطفى دروس وعبر(

  )دروس وعبر خيبرغزوة (ومع الوقفة  السادسة 
   وأسال اهللا الكرمي الوهاب العزيز التواب أن ينفع ذا العمل 

 وأن جيعله يف ميزان وأن جيعله لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً
  .القادر عليه حسنايت يوم ألقاه إنه ويل ذلك و

  أمري بن حممد املدري   
  عمران-         اليمن

Almadari_1@hotmail.com 
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 8    دروس وعبرخيبرغزوة    

  
  
  

   دروس وعبرخيبرغزوة 
  : خيربغزوة `

مدينة خيرب هي مدينة مليئة باحلصون و ا ماء من و     
حتت األرض و طعام يكفيها سنوات و ا عشرة آالف مقاتل 

د منهم آالف جييدون الرمي، و كانت خيرب ممتلئة باملال من اليهو
  .و كان اليهود يعملون بالربا مع مجيع البلدان

  : خيربغزوة ` 
 أا كانت يف احملرم من السنة )1(       ذكر ابن إسحاق

 أا كانت يف صفر أو ربيع )2(السابعة للهجرة، وذكر الواقدي
لعودة من غزوة بعد ا, األول من السنة السابعة للهجرة

 إىل أا يف مجادى األوىل سنة )3(احلديبية، وذهب ابن سعد
                                                

  . ، معلقًا)3/455(السيرة النبوية البن هشام : انظر) 1(
  ). 2/106(الطبقات البن سعد : انظر) 3). (2/634(لمغازي ا: انظر) 2(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 9    دروس وعبرخيبرغزوة    

إا يف حمرم من السنة : سبٍع، وقال اإلمامان الزهري ومالك
 قول ابن إسحاق على )2(، وقد رجح ابن حجر)1(السادسة

   . )3(قول الواقدي
    :خيربغزوة `  

يبية، و الغزوة بعد عشرون يوماً من صلح احلد كانت         
كان عدد املقاتلني املسلمني وقتها ألف و مثان مائة مقاتل فقط 
ألن الرسول قرر أن يقاتل معه يف هذه املعركة كل من كان يف 
صلح احلديبية فقط وهم الذين سوف يقسم عليهم الغنائم أما 

  .من زاد عليهم فله ثواب اجلهاد فقط و ليس له غنائم
  : غزوة خيرب`

ألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا  ":^ال قاليت فيها      
،فلما  " وليس بفرار ورسوله ويحبه اهللا ورسوله يفتح اهللا عليه

،  " سر:" كان من الغد دعا علياً وهو أرمد شديد الرمد فقال 
يا رسول اهللا ما أبصر موضع قدمي ، فتفل عليه الصالة  : فقال

خذ :"  الراية وقال ليهإاللواء ودفع  والسالم يف عينيه وعقد له
                                                

  ) 1/33(تاريخ دمشق البن عساكر : انظر) 1(
  . 500، السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ص)16/41(الفتح : انظر) 2(
  . 500السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ص: انظر) 3(
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 10    دروس وعبرخيبرغزوة    

على ما  : فقال" هذه الراية فامض ا حىت يفتح اهللا عليك 
 اهللا إال ال اله أن يشهدوا أنعلى :"  يا رسول اهللا قال أقاتلهم

اهللا فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا دماءهم وأمواهلم  واين رسول
  ."إالّ حبقها وحسام عند اهللا تعاىل

  : خيربغزوة `،
 من العرب واحلكم والدروس اليت ميكن أن وي كثرياً حت   اليت   

يستفيد منها املسلمون على مر التاريخ والعصور، ومن ذلك أن 
 إىل يومنا  ^اليهود كانوا على مر التاريخ ومنذ عهد النيب 

هذا، بل قبل ذلك مصدر خطر داهم على العرب واملسلمني، 
ني،  واملسلماإلسالمفهم قوم غدر وخيانة حيقدون على 

يق، وهم دائما خيونون وال يؤمنون، وهم ثوينقضون العهود واملوا
 وما زالوا األنبياءالذين بسبب كفرهم وحقدهم قتلوا عددا من 

  . أيامنا هذه مصدر خطر كبري وشر مستطريإىل
  :خيربغزوة `

 ^ املصطفىإن هذه الغزوة توضح معلما عاما خلطة        
 قاعدةإلسالم، وحتويلها إىل لتوحيد جزيرة العرب حتت راية ا

لنشر اإلسالم يف العاملني، فقد خطط عليه السالم أال يسري إىل 
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 11    دروس وعبرخيبرغزوة    

 قد مهد مشال احلجاز إىل حدود الشام، يكونمكة إال بعد أن 
 وغريها من خيربوأن تكون اخلطوة األخرية هي االستيالء على 

املراكز اليهودية مشال احلجاز وخاصة خيرب وفدك ووادي القرى؛ 
 احمليطة به من أي مركز ميكن أن يعتمدوا عليه يف القبائليحرم ل

    . الناشئةمهامجة الدولة اإلسالمية 
   :خيربغزوة `

 وكر الدس والتآمر، ومركز االستفزازات هي خيرب كانت      
 ننسى أن فالالعسكرية، ومعدن التحرشات وإثارة احلروب، 
ني، وأثاروا بين أهل خيرب هم الذين حزبوا األحزاب ضد املسلم

_  واخليانة، مث أخذوا يف االتصال باملنافقني الغدرقريظة على 
 وأعراب وبغطفان_  اخلامس يف اتمع اإلسالمي الطابور

 يستعدون للقتال، وقد عاش أنفسهمالبادية، وكانوا هم 
 الفتكاملسلمون بسببهم حمنا متواصلة، اضطرت املسلمني إىل 

ن أيب احلقيق وأسري بن زارم، ببعض رؤوسهم أمثال سالم ب
 من ذلك إزاء هؤالء اليهود، وما أكربولكن كان البد من عمل 

 وجود عدو أكرب وأقوى وألد إال من جماتهم ^كان مينع النيب 
  .   أال وهو قريش 
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 12    دروس وعبرخيبرغزوة    

   :خيربغزوة `   
لقد كانت الغزوات السابقة كلها قائمة على أسباب دفاعية       

وأن يردوا ا ’ فعوا  ا عن وجودهم  املسلمني أن يدااقتضت
هجمات أعدائهم  كما قد رأيت لدى بيان سبب كل غزوة 

  .منها 
 قريظة وصلح بينأما هذه الغزوة  وهى أول غزوة تأتى بعد وقعة 

 جوهرياً عن اختالفاًفإن هلا وضع آخر  وإا لتختلف ، احلديبية
عوة  كانت من قبلها  وهى تدل بذلك على أن الداليتتلك 

  .اإلسالمية قد دخلت مرحلة جديدة من بعد صلح احلديبية 
  :غزوة خيرب `

 بنفسه واليت كان فيها عز ونصر ^اليت خاضها النيب      
للمؤمنني وذل وهوان لليهود الذين عاندوا واستكربوا عن قبول 

 وغدروا وخانوا، هؤالء اإلسالمدعوة احلق والدخول يف دين 
 بعدما بلغهم أصل اإلسالميف دين اليهود الذين مل يدخلوا 

 النيب عليه الصالة والسالم، إليها اليت دعا اإلسالميةالدعوة 
 اإلسالموكانت قلوم وصدورهم مليئة بأحقادهم ضد 

 .  وإىل أيامنا هذه^واملسلمني منذ عهد النيب 
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   :خيربغزوة `

 من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول اطمأن ملا: اليت سببها      
 بعد متاماً منه وأمن قريش، وهو الثالثة، األحزاب أجنحة قويأ

 وقبائل اليهود ـ الباقيني اجلناحني حياسب أن أراد احلديبية صلح
 املنطقة، يف اهلدوء ويسود والسالم، األمن يتم حىت ـ جند

 اهللا رسالة تبليغ إىل املتواصل الدامي الصراع من املسلمون ويفرغ
   .إليه والدعوة
 االستفزازات ومركز والتآمر الدس وكرة هي خيرب نتكا وملا

 هي كانت احلروب، وإثارة التحرشات ومعدن العسكرية،
   .أوال املسلمني بالتفات اجلديرة
  :غزوة خيرب `

 السابقة، هي غزوات وما خيتلف عن الهاواجلديد في       
حصوم وقالعهم اليت أقاموا ا، فمحاولة اهلجوم عليهم تتطلب 

 ضخماً وتعبئة مناسبة ومؤونة كافية للجيش لفترة طويلة، جهداً
واملسلمون ال ميلكون هذه الطاقات يف مقابل اليهود الذي قيل 

وهم أهل احلصون اليت ال ترام، وسالح وطعام كثري، : (عنهم
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ولو حصروا لسنني لكفاهم، وماء متوفر يشربونه يف حصوم، 
  ). وما أرى ألحد م من طاقة

 مل يسبق هلم من قبل خربة يف قتال أهل احلصون إال واملسلمون
  .ما كان من بين قريظة يوم حرم
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 15    دروس وعبرخيبرغزوة    

  غزوة خيبرالدروس والعبر من 
  
  :النصر من عند اهللا - 1
  

إن من أهم ما ينبغي أن نعترب به يف غزوة خيرب أن النصر          
من عند اهللا عز وجلّ، ينصر من يشاء كما قال يف الكتاب العزيز 

فاهللا تبارك وتعاىل ينصر عباده ) وما النصر إال من عند اهللا(
املؤمنني الذين جياهدون يف سبيله وينصرون دينه ويطبقون شرعه 

  : قال اهللا تبارك وتعاىل. بأداء الواجبات واجتناب احملرمات
ولينصرنّ اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز الذين إن ﴿

 الزكاة وأمروا تواوامكناهم يف االرض أقاموا الصالة 
  ]40:احلج[ ﴾األمورباملعروف ووا عن املنكر وهللا عاقبة 
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 16    دروس وعبرخيبرغزوة    

  :في الجهاداإلخالص - 2
، فآمن به، واتبعه، ^  جاء رجل من األعراب إىل النيب 

أهاجر معك؟ فأوصى به بعض أصحابه، فلما كانت غزوة : فقال
 شيئًا فقسمه، وقسم لألعرايب فأعطى ^خيرب، غنم رسول اهللا 

ابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، أصح
 فأخذه ^قسم قسمه لك رسول اهللا : ما هذا؟ قالوا: فقال

قسم «: ما هذا يا رسول اهللا؟ قال:  فقال^فجاء به للنيب 
ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن : قال» قسمته لك

اجلنة، أرمي هاهنا، وأشار إىل حلقه، بسهم، فأموت فأدخل 
إن تصدق اهللا يصدقك، مث ض إىل قتال العدو، فأُيت به : فقال

: قال. نعم: قالوا» ؟أهو هو«: ، وهو مقتول، فقال^إىل النيب 
 يف جبته، مث قدمه، فصلى ^فكفنه النيب . »صدق اهللا فصدقه«

اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا يف «: عليه، وكان من دعائه له
  . )1(» عليه شهيدسبيلك، قُتل شهيدا، وأنا

  
  

                                                
, )3/595(والحاكم , )1/291(في شرح معاني اآلثار والطحاوي , )4/60(أخرجه النسائي ) 1(

  ). 3/324(وإسناده صحيح نقال عن زاد المعاد , )16، 4/15(والبيهقي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 17    دروس وعبرخيبرغزوة    

  :دخل الجنة وما سجد هللا سجدة- 3
  جاء عبد أسود حبشي من أهل خيرب، كان يف غنم لسيده، 

ما تريدون؟ : فلما رأى أهل خيرب قد أخذوا السالح، سأهلم
نقاتل هذا الذي يزعم أنه نيب، فوقع يف نفسه ذكر النيب، : قالوا

قول؟ وما تدعو ماذا ت:  فقال^فأقبل بغنمه إىل رسول اهللا 
أدعو إىل اإلسالم، وأن تشهد أن ال إله إال اهللا وأين «: إليه؟ قال

فما يل إن شهدت : قال العبد» رسول اهللا، وأال تعبد إال اهللا
  . »لك اجلنة إن مت على ذلك«: وآمنت باهللا عز وجل، قال

إن هذه الغنم عندي أمانة، فقال , يا نيب اهللا: فأسلم مث قال
فإن ) احلصباء(أخرجها من عندك وارمها بـ «: ^رسول اهللا 

ففعل فرجعت الغنم إىل سيدها، فعلم » اهللا سيؤدي عنك أمانتك
 يف الناس، ^اليهودي أن غالمه قد أسلم، فقام رسول اهللا 

فلما التقى املسلمون واليهود قتل , فوعظهم وحضهم على اجلهاد
 فأدخل فيمن قتل العبد األسود واحتمله املسلمون إىل معسكرهم

 اطلع يف الفسطاط، مث ^يف الفسطاط فزعموا أن رسول اهللا 
لقد أكرم اهللا هذا العبد، وساقه إىل «: أقبل على أصحابه، وقال
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 18    دروس وعبرخيبرغزوة    

خيرب، ولقد رأيت عند رأسه اثنتني من احلور العني، ومل يصل هللا 
  ).1(»سجدة قط

  
  : بطل لكنه إلى النار- 4

شركني شاذة كان يف جيش املسلمني خبيرب رجل ال يدع للم
أما «: ^ إال اتبعها يضرا بسيفه، فقال رسول اهللا )2(وال فاذة

أينا من أهل اجلنة إن كان من أهل : فقالوا» إنه من أهل النار
واهللا ال ميوت على هذه احلال أبدا، فاتبعه : النار؟ فقال رجل

حىت جرح، فاشتدت جراحته واستعجل املوت، فوضع سيفه 
ييه، مث حتامل عليه فقتل نفسه، فجاء رجل باألرض وذبابه بني ثد
» وما ذاك«: أشهد أنك رسول اهللا، قال: إىل رسول اهللا فقال
إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما «: ^فأخربه، فقال النيب 

يبدو للناس، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل بعمل أهل النار فيما 
  . )3(»يبدو للناس وإنه ملن أهل اجلنة

  
                                                

  ). 3/39(السيرة الحلبية , )324، 3/323(زاد المعاد : انظر) 1(
  . الذي لم يختلط بالجماعة: الذي يفارق الجماعة، الفاذ: الشاذ) 2(
    . 4207 باب غزوة خيبر البخاري،كتاب المغازي،) 3(
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  :^ ة بنت حيي وزواجها من النبيصفي- 5
  : من صفية بنت حيي بن أخطب^زواج رسول اهللا 

 كانت -حصن بين أيب احلقيق-ملا فتح املسلمون القموص 
: ^صفية يف السيب فأعطاها دحية الكليب، فجاء رجل إىل النيب 

أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قومها، , فقال يا رسول اهللا
 ما أشار به الرجل، ^حسن النيب وهي ما تصلح إال لك، فاست

مث أخذها رسول , )1(وقال لدحية، خذ جارية من السيب غريها
، مث تزوجها بعد أن )2( وأعتقها وجعل عتقها صداقها^اهللا 

  . وبعد أن أسلمت, )3(طهرت من حيضتها
 من خيرب حىت طهرت صفية من ^ومل خيرج النيب 

 ستة أميال من حيضها، فحملها وراءه فلما صار إىل مرتل على
فوجد يف نفسه، فلما , فأبت عليه, خيرب مال يريد أن يعرس ا

كان بالصهباء نزل ا هناك فمشطتها أم سليم، وعطرا، وزفتها 
ما محلك على االمتناع من «:  وبىن ا، فسأهلا^إىل النيب 
خشيت عليك من قرب اليهود، فعظمت : فقالت» الرتول أوال

                                                
     ). 2/383(السيرة النبوية ألبي شهبة : انظر) 5، 1(
  
  ). 3/101(الصراع مع اليهود : انظر) 3(
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 20    دروس وعبرخيبرغزوة    

اء ثالثة أيام، وأومل عليها هللا بالصهبيف نفسه، ومكث رسول ا
املسلمني، وما كان فيها من حلم وإمنا التمر واألقط ودعا

إحدى أمهات املؤمنني أو ما ملكت : والسمن، فقال املسلمون
ميينه، فلما ارحتل وطأ له خلفه ومد عليها احلجاب، فأيقنوا أا 

  . )1(إحدى أمهات املؤمنني
بنت حيي قد رأت رؤية، فقد وقد كانت أم املؤمنني صفية 

 بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي اهللا -رمحه اهللا-روى البيهقي 
 بعني صفية ^ورأى رسول اهللا : عنهما يف حديث طويل قال

كان رأسي : فقالت» ؟يا صفية ما هذه اخلضرة«: خضرة، فقال
يف حجر ابن حقيق، وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع يف 

  . )2(متنني ملك يثرب: فلطمين، وقالحجري، فأخربته بذلك 
وهكذا صدق اهللا رؤيا صفية رضي اهللا عنها، وأكرمها 

، وأعتقها من النار، وجعلها أما ^بالزواج من رسول اهللا 
، وقد )3(للمؤمنني، وزوجا يف اجلنة خلامت األنبياء واملرسلني

وكان جيلس عند بعريه ,  غاية اإلكرام^أكرمها رسول اهللا 
                                                

  ). 2/384(السيرة النبوية ألبي شهبة : انظر) 1(
  ). 3/103(نقال عن الصراع مع اليهود ) 9/138(السنن الكبرى : انظر) 2(
  ). 2/384(السيرة النبوية ألبي شهبة : انظر) 2(. )3/122(الصراع مع اليهود : نظرا) 3(
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 21    دروس وعبرخيبرغزوة    

بته لتضع صفية رجلها على ركبته حىت تركب، وقد فيضع رك
بلغ من أدا أا كانت تأىب أن تضع رجلها على ركبته، فكانت 

  . )1(تضع ركبتها على ركبته وتركب
 ^وهذه صفية رضي اهللا عنها حتدثنا عن خلق رسول اهللا 

، لقد ^ما رأيت أحدا قط أحسن خلقًا من رسول اهللا : فتقول
يرب، وأنا على عجر ناقته ليالً، فجعلت رأيته ركب يب يف خ

يا «: أنعس، فتضرب رأسي مؤخرة الرحل، فيمسين بيده، ويقول
وعن صفية رضي اهللا عنها أا بلغها عن عائشة . )2 (»هذه مهالً

 من صفية، ^حنن أكرم على رسول اهللا : وحفصة أما قالتا
 أال«:  فأخربته فقال^حنن أزواجه وبنات عمه، فدخل عليها 

وكيف تكونان خري مين وزوجي حممد وأيب هارون، : قلِت
  . )3(»وعمي موسى

 ^وأصبح , ^لقد تأثرت صفية بأخالق رسول اهللا 
أحب إليها من أبيها وزوجها والناس أمجعني، بل أصبح أحب 

                                                
  
شرح المواهب اللدنية : انظر) 5، 4(  ). 3/45(السيرة الحلبية : انظر) 2(

)2/233 .(  
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 22    دروس وعبرخيبرغزوة    

إليها من نفسها، تفديه بكل ما متلك حىت نفسها، وإذا أمل به 
 سليما ^اهللا مرض متنت أن يكون فيها، وأن يكون رسول 

 بإسناد حسن عن زيد -رمحه اهللا-معاىف، فقد أخرج ابن سعد 
 يف مرضه الذي تويف فيه، ^اجتمع نساؤه :  قالtبن أسلم 

إين واهللا يا نيب اهللا لوددت أن : فقالت صفية رضي اهللا عنها
:  فقال^الذي بك يب، فغمز ا أزواجه، فأبصرهن رسول اهللا 

من تغامزكن ا، «:  فقالمن أي شيء: فقلن, »مضمضن«
  . )1(»واهللا إا لصادقة

فهو ,  بصفية فيه حكمة عظيمة^وكان زواج رسول اهللا 
كما يزعم , مل يرد بزواجه منها قضاء شهوة، أو إشباعا لغريزة

األفاكون، وإمنا أراد إعزازها وتكرميها، وصيانتها من أن تفترش 
ذا إىل ما فيه من لرجل ال يعرف هلا شرفها ونسبها يف قومها، وه

وزوجها وكثري من قومها، ومل , العزاء هلا، قد قتل أبوها من قبل
يكن هناك أمجل مما صنعه الرسول معها، كما أن فيه رباط 
املصاهرة بني النيب واليهود عسى أن يكون هذا ما خيفف من 
عدائهم لإلسالم واالنضواء حتت لوائه واحلد من مكرهم 

                                                
  ). 3/328(زاد المعاد : انظر) 6(
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 23    دروس وعبرخيبرغزوة    

ت أم املؤمنني صفية عاقلة وحليمة، ، وكان)1(وسعيهم بالفساد
:  فقالتtيروى أن جارية هلا أتت عمر بن اخلطاب , وصادقة

إن صفية حتب السبت، وتصل اليهود، فبعث إليها فسأهلا عن 
أما السبت فإين مل أحبه منذ أبدلين اهللا به اجلمعة، : ذلك، فقالت

 قالت وأما اليهود فإن يل فيهم رمحا فأنا أصلها، فقبل منها، مث
اذهيب : الشيطان، فقالت هلا: ما محلك على هذا؟ قالت: للجارية

  . فأنت حرة
وكانت وفاا يف رمضان سنة مخسني للهجرة يف زمن 
. )2(معاوية، وقيل سنة اثنتني ومخسني رضي اهللا عنها وأرضاها

   :اإلنسيةتحريم أكل لحوم الحمر  -6
ى يوم  ^أن رسول اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
 بأا التحرمي تعليل عنه وصح.)3(خيرب عن حلوم احلمر األهلية

 حرمها إمنا الصحابة من قال من قول على مقدم وهذا رجس
 وأكلت الظهر فين له قيل فلما ومحولتهم القوم ظهر كانت ألا
 ختمس مل ألا حرمها إمنا قال من قول وعلى حرمها احلمر

                                                
    

  ). 2/385(المصدر نفسه ) 2، 2(
  . 4215البخاري، كتاب المغازي رقم ) 123، 4/122(زاد المعاد : انظر) 3(
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 24    دروس وعبرخيبرغزوة    

 وكانت القرية حول كانت األ حرمها إمنا قال من قول وعلى
 اهللا رسول قول لكن " الصحيح " يف هذا وكل العذرة تأكل
 وقوله الراوي ظن من ألنه كله هذا على مقدم رجس إا ^

   . رجسا بكوا التعليل خبالف
 على محرما إلي أوحي ما في أجد ال قل ﴿

 دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم
 فسقا أو جسر فإنه خنزير لحم أو مسفوحا

 حني رمح قد يكن مل فإنه ، ]145 : األنعام[ ﴾اهللا لغير أهل
 كان والتحرمي األربعة هذه إال املطاعم من اآلية هذه نزول
 سكت ملا مبتدأ حترمي ذلك بعد احلمر فتحرمي فشيئا شيئا يتجدد
 فضال لعمومه خمصص وال القرآن أباحه ملا رافع أنه ال النص عنه
   .أعلم واهللا . ناسخا يكون أن عن
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 25    دروس وعبرخيبرغزوة    

   :حرمة وطء السبايا الحوامل-7 
من كان يؤمن باهللا «:  يف غزوة خيرب^ومن أقواله 

  . )1(» واليوم اآلخر فال يسق ماءه زرع غريه
حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل -8

  :استبراء الرحم
من كان يؤمن باهللا «: ^ ولهقومن دروس هذه الغزوة  

» ى امرأة من السيب حىت يستربئهاواليوم اآلخر، فال يقع عل
)2( .  

واالسترباء إمنا يكون بأن تطهر من حيضة واحدة فقط، وال 
جتب عليها العدة وإن كانت متزوجة من كافر سواء مات أو 
بقي حيا؛ ألن العدة وفاء الزوج امليت وحداد عليه، وال حيد 

  . )3(على الكافر كما علمت
  
  

                                                
  ). 4/41(الروض األنف : انظر) 2(  ). 2/113(الطبقات : انظر) 1(
  
    ). 3/134(الصراع مع اليهود : انظر) 3(
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 26    دروس وعبرخيبرغزوة    

  :حرمة ربا الفضل-9
أن : اخلدري وأيب هريرة رضي اهللا عنهما عن أيب سعيد 

 استعمل رجال على خيرب، فجاءه بتمر جنيب ^رسول اهللا 
ال واهللا يا : فقال» ؟كل متر خيرب هكذا«: ^فقال رسول اهللا 

: رسول اهللا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني والثالثة، فقال
. )1(»ال تفعل بِِِع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيبا«

فالتفاضل مع احتاد اجلنس هو ربا الفضل، إذ اشترى صاعا بأكثر 
كما رأيت إذ ى , من صاع، فالزيادة هنا هي الربا، وهذا حمرم

 عن ذلك وأرشد إىل احلل السليم بأن يبيع ما لديه من ^النيب 
متر مث يشتري مبا لديه من نقود ما يشتهي من متر؛ ألن احلاجة قد 

  . )2( قبول الرباتدفع صاحبها إىل
  
  
  

                                                
  . 4244البخاري كتاب المغازي رقم ) 1(
  ). 3/134(الصراع مع اليهود : انظر) 2(
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 27    دروس وعبرخيبرغزوة    

حرمة بيع الذهب بالذهب العين، وتبر -10
   :الفضة بالورق العين

انا رسول اهللا يوم : روى عن عبادة بن الصامت أنه قال 
خيرب أن نبيع أو نبتاع ترب الذهب بالذهب العني، وترب الفضة 

ابتاعوا ترب الذهب بالورق والعني، وترب «بالورق العني، وقال 
أن يباع : واملراد من احلديث. )1(»والعنيالفضة بالذهب 

الذهب بالذهب مثالً مبثل والفضة بالفضة مثالً مبثل، بال زيادة 
وال نقص، وعندما يقابل الذهب بالفضة ال تشترط املماثلة، كما 

  .)2(هو معلوم وثابت يف الصحاح
   :مشروعية المساقاة والمزارعة-11

 ^ أعطى النيب :عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال
  . )3(خيرب لليهود أن يعملوها ويزرعوها، وهلم شطر ما خيرج منها

وهى أن يعامل مالك األرض غريه على  ما فيها من شجر 
ليتعهده بالسقاية و التربية على أن الثمار تكون بينهما  وقد 

  صحة هذا إىل اهللا عنهم رضي وأمحد  الشافعيذهب مالك  و 
                                                

  ). 4/41(السيرة النبوية البن هشام مع الروض األنف : انظر) 1(
  . 321د النبوي في المدينة، صصور وعبر من الجها: انظر) 2(
  . 4248البخاري، كتاب المغازي، رقم ) 3(
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 28    دروس وعبرخيبرغزوة    

 خيرب  وانفرد أبو أهايل  ^ك مبعاملته العقد  مستدلني على ذل
 احلديث  ألن خيرب يفوال دليل : فلم جيوز ذلك  قال  tحنيفة 

   فما أخذه فهو ^فتحت عنوة فكان أهلها عبيداً لرسول اهللا 
له وما تركه فهو له   وخالفه الصاحبان فاتفقا مع اجلمهور على 

حة هذا  أن يقال بصينبغيهل :  العلماء اختلف  مث ،صحته
العقد على كل أنواع الشجر أم هو خاص بالنخيل و العنب  
وقوفاً عند مورد الدليل  إذا كانت عامة أشجار خيرب خنيالً وعنباً   

 كل أنواع يف ذهب إليه كثري من الفقهاء هو التعميم والذي
 أما املزارعة فقد منعها قسم كبري ممن صحح عقد ،الشجر 
 وهى أن يعامل مالك األرض شخصاً ، منهم الشافعية ،املساقاة  

 جبزء مما  ستخرجه االستنباتآخر على أن يعمل فيها بالزراعة و 
ملا ثبت  ىف ’  قال مجهور الشافعية هو غري صحيح ،األرض 

’   ى عن املزارعة وأمر باملؤاجرة ^ النيبصحيح مسلم أن 
ون  بأن يكأيإال أ، يكون عقد املزارعة تبعاً للمساقاة : قالوا 

 على اتفاقهما الطرفان على زراعته ضمن اتفقبني الشجر بياض 
  .عقد املساقاة  
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 29    دروس وعبرخيبرغزوة    

 جمموع األدلة صحة كل من عقد يف والراجح لدى التأمل 
  أول يف بيانه أن  النهى كان يفاملساقاة و املزارعة فقد قالوا 

 النيب فأمر ،األمر حلاجة الناس وكون املهاجرين ليست هلم أرض 
 ويدل له ما أخرجه مسلم من ،التكرم باملواساة  األنصار ب^

كان لرجال من األنصار فضول أرض : حديث جابر قال 
من كانت له " : ^ النيبوكانوا يكروا بالثلث و الربع  فقال 

مث بعد ، "فإن أىب فليمسكها’ أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه 
وأن  فأبيحت هلم املزارعة االحتياجتوسع حال املسلمني زال 

ويدل على ذلك ما وقع من ’  ملكه كما يشاء يفيتصرف املالك 
  .  وعهد اخللفاء من بعده ^ عهده يفاملزارعة و املؤاجرة 

ِلم جاءت أحكام هذه البيوع : وقد تساءل بعض الباحثني
يف خيرب وما احلكمة من ذلك؟ وأجاب الشيخ حممد أبو زهرة 

دا بالنسبة للعالقات إن فتح خيرب كان فتحا جدي: على هذا فقال
املالية اليت جيري يف ظلها التبادل املايل، فكانت فيها شرعية 

  . )1(املزارعة واملساقاة ومل تكن جتري كثريا يف يثرب
  

                                                
  ). 3/136(الصراع مع اليهود , )2/1104(خاتم النبيين : انظر) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 30    دروس وعبرخيبرغزوة    

   :حل أكل لحوم الخيل-12
ى رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

  .)1( يوم خيرب عن أكل حلوم احلمر، ورخص يف اخليل^
   :تحريم المتعة-13

 ى عن متعة النساء ^إن رسول اهللا :  قالtعن علي 
  . )2(يوم خيرب، وعن أكل حلوم احلمر األنسية

 حترميها كان وإمنا خيرب يوم املتعة حترم ملأنه وقد رجح ابن القيم 
 طائفة ظن وقد الصواب هو هذا"بقوله يف زاد املعاد  الفتح عام
 الصحيحني " يف مبا واحتجوا خيرب ميو حرمها أنه العلم أهل من
 ى ^ اهللا رسول أن " t طالب أيب بن علي حديث من" 
 " ويف . اإلنسية احلمر حلوم أكل وعن خيرب يوم النساء متعة عن

 متعة يف يلني عباس ابن مسع t علياً أن : أيضا " الصحيحني
 عنها ى " ^ اهللا رسول فإن عباس ابن يا مهال فقال النساء
 أن عنه للبخاري لفظ ويف اإلنسية احلمر حلوم وعن خيرب يوم

 حلوم أكل وعن خيرب يوم النساء متعة عن ى ^ اهللا رسول

                                                
  . 4219البخاري، كتاب المغازي، رقم ) 1(
  . 4216البخاري، كتاب المغازي، رقم ) 2(
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 31    دروس وعبرخيبرغزوة    

 حرمت : قالوا حرمها مث الفتح عام أباحها ^ . اإلنسية احلمر
 أبيح مث حرم شيئا أعلم ال : الشافعي قال . حرمت مث أبيحت مث
 آخرون ذلك يف وخالفهم مرتني نسخت : قالوا املتعة إال حرم مث

 : قالوا . مباحة كانت ذلك وقبل الفتح عام إال حترم مل : وقالوا
 وحترمي بتحرميها اإلخبار بني t طالب أيب بن علي مجع وإمنا
 علي له فروى يبيحهما كان عباس ابن ألن األهلية احلمر

 بال خيرب يوم احلمر حترمي وكان عليه ردا ^ النيب عن حترميهما
 املتعة حترمي وأطلق احلمر لتحرمي ظرفا خيرب يوم كرذ وقد شك
 بإسناد " أمحد اإلمام مسند " يف ذلك جاء كما بزمن يقيده ومل

 خيرب يوم األهلية احلمر حلوم حرم ^ اهللا رسول أن صحيح
 احلمر حلوم وحرم النساء متعة حرم لفظ ويف النساء متعة وحرم
 فظن مميزا مفصال ةعيين بن سفيان رواه هكذا خيرب يوم األهلية
 جاء مث به فقيدمها للتحرميني زمن خيرب يوم أن الرواة بعض
 وقيده احلمر حترمي وهو احملرمني أحد على فاقتصر بعضهم
 فيها يكن مل خيرب وقصة . الوهم نشأ هنا ها فمن بالظرف
 اهللا رسول ذلك يف استأذنوا وال باليهوديات يتمتعون الصحابة

 ذكر فيها للمتعة كان وال الغزوة ذهه يف قط أحد نقله وال ^
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 32    دروس وعبرخيبرغزوة    

 كانت املتعة قصة فإن الفتح غزاة خبالف حترميا وال فعال ال البتة
 وفيها . الطريقتني أصح الطريقة وهذه مشهورة وحترميا فعال فيها
 البتة عاما حترميا حيرمها مل ^ اهللا رسول أن وهي ثالثة طريقة
 وهذه إليها حلاجةا عند وأباحها عنها االستغناء عند حرمها بل

 كامليتة هي ويقول ا يفيت كان حىت عباس ابن طريقة كانت
 يفهم فلم العنت وخشية الضرورة عند تباح اخلرتير وحلم والدم
 يف وشببوا مطلقة إباحة أباحها أنه وظنوا ذلك الناس أكثر عنه
 القول إىل رجع ذلك عباس ابن رأى فلما باألشعار ذلك

   .بالتحرمي
   :المرأة في غزوة خيبرمشاركة -14

: روت أمية بنت أيب الصلت عن امرأة من بين غفار قالت
يا رسول اهللا :  يف نسوة من بين غفار فقلن^أتيت رسول اهللا 

 -وهو السري إىل خيرب-قد أردنا أن خنرج معك إىل وجهك هذا 
على بركة : فقال, فنداوي اجلرحى ونعني املسلمني مبا استطعنا

 إىل ^فواهللا لرتل رسول اهللا : نا معه، قالتفخرج: اهللا، قالت
وإذا ا دم مين وكانت : الصبح ونزلت عن حقيبة رحله، قالت

فتقبضت إىل الناقة واستحييت، فلما : أول حيضة حضتها، قالت
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 33    دروس وعبرخيبرغزوة    

ما لك؟ لعلك «:  ما يب ورأى الدم قال^رأى رسول اهللا 
فأصلحي من نفسك مث «: نعم؟ قال: قلت: قالت» نفست؟

ء من ماء فاطرحي فيه ملحا مث اغسلي ما أصاب خذي إنا
فلما فتح اهللا خيرب : قالت» احلقيبة من الدم، مث عودي ملركبك

رضخ لنا من الفيء، وأخذ هذه القالدة اليت ترين يف عنقي 
, )1(فأعطانيها وعلقها بيده يف عنقي، فواهللا ال تفارقين أبدا
: ا، قالتوكانت يف عنقها حىت ماتت، مث أوصت أن تدفن معه

وكانت ال تطهر من حيضها، إال جعلت يف طهرها ملحا، 
وهي صورة حية . )2(وأوصت به أن جيعل يف غسلها حني ماتت

أمام كل فتاة مسلمة، حترص على أن تشارك يف أجر اجلهاد مع 
  . )3(املسلمني

  : الحرم األشهر في القتال جواز-15
 ومقاتلتهم رالكفا حماربة ز دروس وحكم هذه الغزوة جوامن   
 ذي يف احلديبية من رجع ^ اهللا رسول فإن احلرم األشهر يف

 قال كذلك احملرم يف خيرب إىل سار مث أياما ا فمكث احلجة
                                                

  ). 4/205(البداية والنهاية : انظر) 1(
  ). 373، 3/372(النبوية البن هشام السيرة : انظر) 2(
  . 534فقه السيرة لمنير الغضبان، ص: انظر) 3(
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 قال وكذلك خمرمة بن واملسور مروان عن عروة عن الزهري
 يف ولكن اهلجرة من سبع سنة أول يف خرج : الواقدي
 يف ال احملرم أواخر يف كان خروجه فإن نظر بذلك االستدالل

 بيعة االستدالل هذا من وأقوى . صفر يف كان إمنا وفتحها أوله
 وأال القتال على الرضوان بيعة الشجرة عند أصحابه ^ النيب
 إمنا ألنه ذلك يف دليل ال ولكن القعدة ذي يف وكانت يفروا
 قتاله يريدون وهم عثمان قتلوا قد أم بلغه ملا ذلك على بايعهم
 الشهر يف القتال جواز يف خالف وال الصحابة ايعب فحينئذ
 فاجلمهور ابتداء فيه يقاتل أن اخلالف إمنا العدو بدأ إذا احلرام
 األئمة مذهب وهو منسوخ فيه القتال حترمي : وقالوا جوزوه
 غري ثابت أنه إىل وغريه عطاء وذهب . اهللا رمحهم األربعة

 احلرام الشهر يف القتال حيل ما باهللا حيلف عطاء وكان منسوخ
 االستدالل االستداللني هذين من وأقوى . شيء حترميه نسخ وال

 شوال أواخر يف إليها خرج فإنه للطائف ^ النيب حبصار
 مكة فتح ذي يف كان فبعضها ليلة وعشرين بضعا فحاصرهم

 يقصر عشرة تسع الفتح بعد ا وأقام رمضان من بقني لعشر
 ففتح يوما عشرون شوال من بقي وقد هوازن إىل فخرج الصالة
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 35    دروس وعبرخيبرغزوة    

 الطائف إىل منها ذهب مث غنائمها وقسم هوازن عليه اهللا
 ذي يف بعضها أن يقتضي وهذا ليلة وعشرين بضعا فحاصرها
   . شك بال القعدة

  : األرض رب من البذر كون اشتراط عدم-16
 أن على األرض  اليهودإيل ^ دفع أنه  الدروس ومن       
 إليهم حيمل كان وال البذر إليهم يدفع ومل أمواهلم من يعملوها
 البذر كون اشتراط عدم هديه أن على فدل قطعا املدينة من البذر
 هدي كان وهذا العامل من يكون أن جيوز وأنه األرض رب من

 املوافق فهو املنقول هو أنه وكما بعده من الراشدين خلفائه
 جيري والبذر القراض يف املال رأس مبرتلة األرض فإن للقياس
 صاحبه إىل يرجع وال األرض يف ميوت وهلذا املاء سقي جمرى
 صاحبه إىل عوده الشترط املضاربة مال رأس مبرتلة كان ولو
 هلدي املوافق هو الصحيح القياس أن فعلم املزارعة يفسد وهذا
   .أعلم واهللا . ذلك يف الراشدين وخلفائه ^ اهللا رسول
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 شرط مما شيئا الذمة أهل خالف إذا-17
  : ذمة لهم يبق لم عليهم

 مل عليهم شرط مما شيئا خالفوا إذا الذمة أهل أن : ومنها      
 عقد ^ اهللا رسول ألن وأمواهلم دماؤهم وحلت ذمة هلم يبق

 فعلوا فإن يكتموا وال يغيبوا ال أن عليهم وشرط اهلدنة هلؤالء
 دماءهم استباح بالشرط يفوا مل فلما وأمواهلم دماؤهم حلت
 الشروط يف اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري اقتدى وذا موأمواهل
 شيئا خالفوا مىت أم عليهم فشرط الذمة أهل على اشترطها اليت
   .والعداوة الشقاق أهل من حيل ما منهم له حل فقد منها

  
  :^حب الصحابة للنبي -18

 بصفية بنت حيي، ^ومما له صلة بزواج رسول اهللا   
 يوم أن دخل ^ري لرسول اهللا حراسة أيب أيوب األنصا

 ^وملا أعرس رسول اهللا : بصفية، فعن ابن إسحاق أنه قال
فبات ا رسول اهللا يف قبة له، .. بصفية خبيرب، أو ببعض الطريق

وبات أبو أيوب خالد بن زيد أخو بين النجار متوشحا سيفه، 
 ويطيف بالقبة، حىت أصبح رسول اهللا ^حيرس رسول اهللا 
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يا : قال» ؟ما لك يا أبا أيوب«: مكانه قالفلما رأى , ^
رسول اهللا، خفت عليك من هذه املرأة، وكانت امرأة قد قتلت 
أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها 

 بعمله الذي ينبئ على غاية ^، فسر رسول اهللا )1(عليك
اللهم احفظ أبا أيوب كما بات «: احلب، واإلميان، وقال

  .)2(»حيرسين
  

 دون كان وإن يملك ال القسم قبل الغلول-19
  :الحق
 ميلكه مل قسمتها قبل شيئا الغنيمة من أخذ من أن : ومنها       
 صاحب يف قال وهلذا بالقسمة ميلكه إمنا وأنه حقه دون كان وإن

 الشراك لصاحب وقال نارا عليه تشتعل إا : غلها اليت الشملة
 وقسم وتركها قسمتها بني ةالعنو أرض نار من شراك غله الذي
   .بعضها وترك بعضها

  
  

                                                
  
  ). 2/385(السيرة النبوية ألبي شهبة : انظر) 2(
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  : التفاؤل استحباب-20
 مما يسمعه أو يراه مبا استحبابه بل التفاؤل جواز : ومنها      
 ^ النيب تفاءل كما وإعالمه اإلسالم ظهور أسباب من هو
 يف فأل ذلك فإن خيرب أهل مع واملكاتل والفؤوس املساحي برؤية
   .خراا

 إذا اإلسالم دار من الذمة أهل ءإجال جواز-21
  : عنهم استغني

 استغين إذا اإلسالم دار من الذمة أهل إجالء جواز : ومنها      
 لكبريهم وقال اهللا أقركم ما نقركم ^ النيب قال كما عنهم
 يوما مث يوما الشام حنو راحلتك بك رقصت إذا بك كيف

 جرير بن حممد مذهب وهذا ^ موته بعد عمر وأجالهم
 فيه اإلمام رأى إذا به العمل يسوغ قوي قول وهو لطربيا

 أهل كانوا بل ذمة هلم تكن مل خيرب أهل يقال وال . املصلحة
 ا أمنوا قد ذمة أهل كانوا فإم حتته حاصل ال كالم فهذا هدنة
 قد اجلزية تكن مل نعم مستمرا أمانا وأمواهلم دمائهم على

 فرض نزل فلما جزية بغري ذمة أهل وكانوا فرضها ونزل شرعت
 الكتاب أهل من الذمة له يعقد من على ضرا استؤنف اجلزية
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 ذمة أهل ليسوا لكوم منهم اجلزية أخذ عدم يكن فلم واوس
   . بعد فرضها نزل تكن مل ألا بل

 لها صداقا أمته الرجل عتق جعل جواز-22
  : غيره ولي وال شهود وبال إذنها بغير
 هلا صداقا عتقها وجعل أمته الرجل عتق جواز : ومنها     

 لفظ وال غريه ويل وال شهود وال إذا بغري زوجته وجيعلها
 خاص هذا قط يقل ومل بصفية ^ فعل كما تزويج وال إنكاح

 من أحد يقل ومل به أمته باقتداء علمه مع ذلك إىل أشار وال يب
 إىل ونقلوها القصة رووا بل لغريه يصلح ال هذا إن الصحابة
 ذلك يف به االقتداء من ^ اهللا رسول وال مينعوهم ومل األمة
 لك خالصة { قال باملوهوبة النكاح يف خصه ملا سبحانه واهللا
 له خالصة هذه كانت فلو ؛ ] 50 :األحزاب[  } املؤمنني دون من
 من ذلك لكثرة بالذكر أوىل التخصيص هذا لكان أمته دون من

 لندرته للرجل نفسها ب ليتا املرأة خبالف إمائهم مع السادات
 مشاركة واألصل سيما وال البيان إىل احلاجة يف مثله أو وقلته
 ذلك يف به االقتداء منع عن يسكت فكيف به واقتداؤها له األمة

 ومل احملال شبه هذا اجلواز مقتضى قيام مع جيوز ال الذي املوضع
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 إىل املصري فيجب ذلك يف به االقتداء عدم على األمة جتتمع
   . التوفيق وباهللا إمجاعهم

  : تربية المجاهدين-23
وحني يكون القتال منطلقاً من شهوة القتال، بعيداً عن     

اهلدف، فسيكون وباالً على صاحبه، وما أحوج أبناء الدعوة 
واحلركة أن يفقهوا هذه املعاين، وأن يفقهوا أن محل السالح 

راً وشجاعة فائقة، وإلقاءه، ليس اندفاعاً ذاتياً، ليس محله و
إن محل السالح وإلقاءه . وليس إلقاؤه جبناً أو ضعفاً أو ختاذالً

وكان رسول : (مهمة شرعية تنفذ بقرار األمري بالقناعة الشخصية
 حني انتهى إىل حصن ناعم وصف أصحابه ى - ^ -اهللا 

عن القتال حىت يأذن هلم، فعمد رجل من أشجع فحمل على 
يا رسول اهللا : ب فقتله، فقال الناسيهودي، ومحل عليه مرح

أبعد ما يت عن : (- ^ -فقال رسول اهللا ! استشهد فالن
:  منادياً ينادي- ^ -فأمر رسول اهللا . نعم: فقالوا) القتال؟

 يف القتال - ^ -مث أذن الرسول ). ال حتل اجلنة لعاص(
  ). وحث عليه
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اتل بعد فهذا قاتل يف ظاهر األمر وقتله اليهودي، ولكنه ق   
النهي عن القتال فحرمت اجلنة عليه وهو مسلم عريق يف 

  . اإلسالم
 اجلندي - تعاىل -إن التزام أمر القائد املسلم دين يلقى اهللا     

من أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن أطاع األمري فقد : (املسلم عليه
أطاعين، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن عصى األمري فقد 

  ). عصاين
تزام األمر في كل شيء وليس في ال-24 

   :القتال فقط أو الكف عنه
روى احلارث بن أيب أسامة عن أيب أمامة والبيهقي عن        

 قال يف - ^ - أن رسول اهللا - رضي اهللا عنهما -ثوبان 
أو ] كان مجله ضعيفاً: أي [من كان مضعفاً: (غزوة خيرب

وأمر ) فلريجع] من كان مجله صغرياً مل يدرب بعد: أي [مصعباً
بالالً فنادى بذلك، فرجع الناس ويف القوم رجل على صعب 
فمر الناس ويف القوم رجل على صعب فمر من الليل على سواد 

ما : ( قال- ^ -فنفر به فصرعه، فلما جاؤوا به رسول اهللا 
يا بالل ما كنت أذنت يف : (، فأخربوه فقال)شأن صاحبكم؟
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نعم، فأىب أن : ، قال)لريجعالناس من كان مضعفاً أو مصعباً ف
اجلنة ال : (وأمر بالالً فنادى يف الناس: زاد البيهقي. يصلى عليه
  .  ثالثاً)حتل لعاص

أو يف . فاألمر يطاع يف الكف عن القتال أو يف استعمال آلته 
اإلذن فيه، أو يف مواجهة العدو، وأي خمالفة شخصية هي معصية 

  . قد حتول بني اجلنة وبني ااهد
 رغم ما م من - ^ -ستجاب املسلمون لنداء رسول اهللا وا

اجلوع والفاقة، فهم ال جيدون ما يأكلونه، وعليهم أن ميضوا 
حلرب ضروس، ال يعلم إال اهللا مداها، وهم ماضون إىل موعود 
اهللا يف أن يعطيهم غنائم خيرب، لكن مىت؟ وكيف؟ فعلمها عند 

  . اهللا
 ويشتد تعبهم وإرهاقهم وها هم حياصرون، ويشتد جوعهم،*  

، وكان اإلعالم من - ^ -حىت ليضطروا إىل إعالم الرسول 
 - أسلم، وأسلم على اجليش اإلسالمي، وما ميلك هلم رسول اهللا 

واهللا ما بيدي ما أقويهم به، قد علمت : ( إال الدعاء- ^
اللهم افتح عليهم أعظم : (مث قال) حاهلم وأم ليست هلم قوة

  ). ا طعاماً، وأكثرها ودكاًحصن فيها، أكثره
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 وعلى نفسه على اإلنسان كذب جواز-25

 ما حقه إلى بالكذب يتوصل كان إذا غيره
  : الغير ذلك ضرر يتضمن لم

 مل إذا غريه وعلى نفسه على اإلنسان كذب جواز : ومنها     
 كما حقه إىل بالكذب يتوصل كان إذا الغري ذلك ضرر يتضمن
 مكة من ماله أخذ حىت املسلمني على عالط بن احلجاج كذب
 من نال ما وأما الكذب ذلك من املسلمني حلقت مضرة غري من
 جنب يف يسرية فمفسدة واحلزن األذى من املسلمني من مبكة

 والسرور الفرح تكميل سيما وال بالكذب حصلت اليت املصلحة
 فكان الكذب هذا بعد الصادق باخلرب حصل الذي اإلميان وزيادة
 اإلمام هذا ونظري الراجحة املصلحة هذه حصول يف اًسبب الكذب
 استعالم إىل بذلك ليتوصل احلق خالف اخلصم يوهم واحلاكم
 الولد بشق املرأتني إحدى داود بن سليمان أوهم كما احلق
 بناء جواز : ومنها األم عني معرفة إىل بذلك توصل حىت نصفني
   . اجليش نيب دابة على معه وركوا السفر يف بامرأته الرجل
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جواز إشراك  غير المقاتلين فى الغنيمة -26

  :ممن حضر مكان القتال 
 النيب فقد أشرك ، أصحاب احلق فيها استئذانوذلك بعد     
بإذن من الصحابة ، الغنائم يفجعفر ابن أىب طالب ومن معه  ^

  .حينما عادوا من احلبشة  واليمن 
   

  :مشروعية تقبيل القادم والتزامه -27
 من سفر وهو مما ال نعلم فيه خالفاً معتداً به إذا كان  قادما     

 ذلك بتقبيل رسول اهللا يف واستدل العلماء ، أو طال العهد به
 جعفر ابن أىب طالب  بني عينيه  والتزامه إياه عند قدومه من ^

 الترمذي وروى ، واحلديث رواه أبو داود بسند صحيح،احلبشة 
قدم زيد ابن حارثة املدينة :  قالت  اهللا عنها رضيعن عائشة 
 ^ النيب فقام إليه ، فأتاه فقرع الباب بييت يف  ^ورسول اهللا 

  .فاعتنقه وقبله ،جير ثوبه 
 أيضاً عن أنس ابن الترمذي الظاهر ما رواه يفويشكل عليه 

 الرجل منا يلقى أخاه ،قال رجل يا رسول اهللا : قال  tمالك 
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: أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : ال  قال :  له ؟ قال أينحينأو صديقه 
    .  نعم:فيأخذ بيده و يصافحه ؟ قال : ال  قال 

 هذا احلديث عن اللقاءات يفوجواب اإلشكال أن سؤال الرجل 
 أمر غري االلتزام والتقبيل و ،العادية املتكررة بني الرجل و صاحبه

  ^أما ما فعله رسول اهللا ’  مثل هذه احلال يفمرغوب فيه  
 كما قد - جعفر وزيد فإمنا كان ذلك إىلذلك بالنسبة من 

  . أثر قدوم من سفر فاحلالتان خمتلفتان -علمت 
  :معجزات للنبي ص في خيبر-28

 كل منهما ثابت باحلديث الصحيح ، هذه الغزوة حادثتنيإن  يف
    :^ أيد اهللا ا حممد اليتتعدان من اخلوارق العظيمة 

  وقد t على ابن أىب طالب   عنييف تفل ^ أنه -:أوالمها
 الوقت نفسه حىت كأن مل يكن به يفكان يشتكى منها فربأت  

  .وجع 
 ما أوحى اهللا إليه من أمر الشاة املسمومة  عندما أراد -:الثانية 

 وألمر ما  سبق قضاء اهللا تعاىل فابتلع بشر ابن الرباء ،األكل منها
  فكان قضاؤه  بأا مسمومة^لقمته قبل أن ينطق رسول اهللا 

 اهللا تعاىل به اختص ولعل ىف  ذلك مزيداً من بيان ما ، ذلك يف
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تنفيذاً   الناس و كيدهمأيدي  من احلفظ و العصمة  من ^نبيه 
   .﴾واهللا يعصمك من الناس﴿: لوعده جل جالله 

هل أسلمت املرأة اليهودية أم ال   : اختلفواولقد ذكرنا أن الرواة 
 أا أسلمت - الزهري ما جزم به  على- يغلب الذيو ’ ؟  
  .  على ما ذكره مسلم ^ النيبولذلك مل يقتلها ،

 ألن القاعدة املتفق عليها ،ال يقال إن القصاص كان يقتضى قتلها
 يستوجب القصاص   الذيفالقتل ’ أن اإلسالم جيب ما قبله : 

 ذلك يفهو ما كان  واقعاً بعد إسالم القاتل أما ما قبله فاألمر 
 اإلسالم يف بالدخول تنتهي احلرابة  ومعلوم أن احلرابة إىل راجع

.  
  :فضل الدعوة الى اهللا تعالى - 29
بأن يدعو اليهود إىل  t لعلي^ وصيتهوهذا نأخذه من     

فواهللا ألن يهدي اهللا بك «: وقال لهاإلسالم قبل أن يدامههم، 
 وعندما )1(»رجالً واحدا خري لك من أن تكون لك محر النعم

قاتلهم «: يا رسول اهللا على ماذا أقاتل الناس؟ قال: أله عليس
حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فإذا 
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فعلوا ذلك منعوا منكم دماءهم وأمواهلم، إال حبقها وحسام 
  .)1(»على اهللا

      
  :حادي القوم-30

باجلنود ليال، فقد قال سلمة بن األكـوع        ^وكان سريه   
t :وكان عامر بن    )2(إىل خيرب فسرنا ليالً   ^رجنا مع النيب    خ ،

  : األكوع حيدو بالقوم ويقول
ــصدقنا وال صــلينا    وال ت

  
  اللهم لوال اهللا مـا اهتـدينا         

  وثبت األقدام إن القينـا       
  

   ما اتقينـا    )3(فاغفر فداء لك    
  إنا إذا صـيح بنـا أتينـا         

  
ــا     ــكينة علين ــني س   وألق

ــا   ــوا علين ــصياح عول    وبال
عامر بـن   : قالوا» ؟من هذا السائق  «: ^فقال رسول اهللا      

  . األكوع
  . »يرمحه اهللا«: قال

وجبت يا  :  من القوم  -)4(وهو عمر بن اخلطاب   -قال رجل   
                                                

  . 2405رقم ) 2/1872(مسلم ) 1(
     

  

  . 4196البخاري، كتاب المغازي، رقم ) 8). (7/466(فتح الباري : انظر) 4(
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  . )1(يا نيب اهللا، لوال متعتنا به
  :الشورى في غزوة خيبر -31
 حباب فأتاه مرتالً، ملعسكره اختار حىت^ اهللا رسول تقدم   
 أم اهللا، أنزلكه املرتل هذا أرأيت اهللا، رسول يا : فقال املنذر، بن
 رسول يا : فقال ) الرأي هو بل : ( قال ؟ احلرب يف الرأي هو
 مقاتلي ومجيع نطَاة، حصن من جدا قريب املرتل هذا إن اهللا،
 أحواهلم، ندري ال وحنن أحوالنا، يدرون وهم فيها، خيرب

 من نأمن وال ليهم،إ تصل ال وسهامنا إلينا، تصل وسهامهم
 وخيمة، وأرض غائر، ومكان النخالت، بني هذا وأيضا بيام،
 قال معسكرا، نتخذه املفاسد هذه عن خال مبكان أمرت لو

   .آخر مكان إىل حتول مث ، ) أشرت ما الرأي: ( ^

  
  :ومن االحكام في هذه الغزوة - 23
 
خرص الثمار على رؤوس النخيل وقسمتها كذلك ، وأن *
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 .بيعاً ، واالكتفاء خبارص واحد وقاسم واحد مة ليستالقس
 .جائزاً لإلمام فسخه مىت شاء جواز عقد املهادنة عقداً*
عقد هلم  جواز تعليق عقد الصلح واألمان بالشرط ، كما* 

 بشرط أال يغيبوا وال يكتموا ، كما يف قصة ^رسول اهللا 
 .حيي مسك

ا مل يتضمن غريه ، إذ جواز كذب اإلنسان على نفسه وعلى*
ضرر ذلك الغري ، إذا كان يتوصل بالكذب إىل حقه ، كما 

احلجاج بن عالط على املسلمني واملشركني حىت أخذ  كذب
 .باملسلمني من ذلك بالكذب ماله من مكة من غري مضرة حلقت

قتلت اليهودية  إن من قتل غريه بسم يقتل مثله قصاصاً ، كما *
 .ببشر بن الرباء

طعامهم وقبول  ذبائح أهل الكتاب وحلجواز األكل من * 
 .هديتهم ، كما يف حادثة الشاة املسمومة

األرض اليت تفتح عنوة إن شاء قسمها وإن شاء  اإلمام خمري يف*
اآلخر ، وقد فعل  وقفها وإن شاء قسم البعض ووقف البعض

والنضري ، ومل   األنواع الثالثة ، فقسم قريظة^رسول اهللا 
  . من خيرب وترك شطرها اآلخريقسم مكة ، وقسم شطراً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 50    دروس وعبرخيبرغزوة    

  :اللجوء إلى اهللا وتعظيم شعائر اإلسالم-33  
  

عندما وصل جيش املسلمني إىل مشارف هذا جنده واضحا و
اللهم رب «: مث قال. قفوا: ألصحابه^خيرب قال رسول اهللا 

السموات وما أظللن، ورب األرضني وما أقللن، ورب 
رين، فإنا نسألك الشياطني وما أضللن، ورب الرياح وما ذ

خري هذه القرية، وخري أهلها وخري ما فيها، ونعوذ بك من 
، اقدموا باسم اهللا، وكان »شرها وشر أهلها، وشر ما فيها

  . )1(ايقوهلا لكل قرية دخله
فإن  يصبح، حىت يقرم مل بليل قوما أيت إذا^ النيب وكان  

ة مسع اذانا امسك وان مل يسمع أغار ويف هذا تعظيم للصال
 الفجر صلي أصبح فلما، أذاناً،فبات رسول اهللا ومل يسمع 

 مبساحيهم خيرب أهل فخرج املسلمون، وركب بغلَس،
 اجليش رأوا فلما ألرضهم، خرجوا بل يشعرون، وال ومكاتلهم،

 إىل هاربني رجعوا مث ، واخلَِميس حممد واهللا حممد، : قالوا
 خربت أكرب، اهللا  : (وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال مدينتهم،

                                                
  .  حدیث صحیح اإلسناد وأقره الذھبي:الحاكمقال ) 2/100(المستدرك : انظر) 1(
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 فساء قوم بساحة نزلنا إذا إنا خيرب، خربت أكرب، اهللا خيرب،
  ) . املنذرين صباح
 مع ربه بيقينه وتوكله عليه ،فيسأله عونه ونصره ^فالرسول

  .وتأييده جل جالله
  

  :موقف حزم وخبرة من عباد بن بشر- 34
 يف سرية استطالعية tقد بعث عباد بن بشر  ^وكان 
ويستطلع إن كان هناك كمائن، فلقي يف ,  العدويتلقط أخبار

باٍغ ابتغى : من أنت؟ قال: الطريق عينا لليهود من أشجع فقال
: ألك علم خبيرب؟ قال: أبعرة ضلت يل، أنا على إثرها، قال عباد
نعم، : عن اليهود؟ قال: عهدي ا حديث، فيم تسألين عنه؟ قال

روا يف حلفائهم من كان كنانة بن أيب احلقيق وهوذة بن قيس سا
غطفان، فاستنفروهم وجعلوا هلم مثر خيرب سنة، فجاءوا معدين 
مؤيدين بالكراع والسالح يقودهم عتبة بن بدر، ودخلوا معهم 
يف حصوم، وفيهم عشرة آالف مقاتل، وهم أهل احلصون اليت 
ال ترام، وسالح وطعام كثري لو حصروا لسنني لكفاهم، وماء 

م طاقة، فرفع عباد وأىن يشربون يف حصو م، ما أرى ألحد
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ما أنت إال عني هلم، : بن بشر السوط فضربه ضربات، وقال
القوم مرعوبون : فقال األعرايب. اصدقين وإال ضربت عنقك

منكم خائفون، وجلون ملا صنعتم مبن كان بيثرب من اليهود، 
  وقال يل 

اذهب معترضا للطريق فإم ال يستنكرون مكانك : كنانة
حزرهم لنا، وادن منهم كالسائل هلم ما تقوى به، مث ألق إليهم وا

فإم لن يدعوا سؤلك، وعجل الرجعة إلينا , كثرة عددنا ومادتنا
  . )1(خبربهم

وهكذا استطاع عباد حبكمته وحزمه استخراج املعلومات 
  .الصحيحة من ذلك اجلاسوس

  :tشجاعة علي بن أبي طالب - 35
 يف حتصنواو مدينتهم إىل وافر اجليشاليهود  ىرأ       

   .للقتال يستعدوا أن الطبيعي من وكان حصوم،
 حصن هو الثمانية حصوم من املسلمون هامجه حصن وأول
   .ناعم
 هذا وكان االستراتيجي، ملكانه لليهود األول الدفاع خط وكان
   باأللف يعد كان الذي اليهودي البطل مرحب حصن هو احلصن
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 ودعا احلصن، هذا إىل باملسلمني t طالب أيب بن علي خرج
 املسلمني إىل وبرزوا الدعوة، هذه فرفضوا اإلسالم، إىل اليهود
 إىل دعا القتال ميدان إىل خرج فلما مرحب، ملكهم ومعهم
 ملكهم خرج خيرب أتينا فلما : األكوع بن سلمة قال املبارزة،
   :يقول بسيفه خيطر مرحب
  مجرب بطل السالح اِكيش ** مرحب أين خيرب عِلمت قد

   **تلَهب أقبلت احلروب إذا                
   :فقال عامر عمي له فربز
  مغاِمر بطل السالح شاكي ** عامر أين خيرب علمت قد

 عامر، عمي ترس يف مرحب سيف فوقع ضربتني، فاختلفا
 ساق به فتناول قصريا، سيفه وكان له، يسفل عامر وذهب
 فمات ركبته عني فأصاب سيفه ذُباب فريجع به،ليضر اليهودي
 إصبعيه بني ومجع ـ ألجرين له إن: ( ^ النيب فيه وقال منه،
   ) .ِمثْلَه ا مشي عريب قَلَّ مجاِهد، جلَاِهد إنه ـ

 يرجتز وجعل أخري مرة الرباز إىل ذلك بعد دعا مرحبا أن ويبدو
   :بقوله
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 طالب أيب بن على له فربز إخل، . . . مرحب أين خيرب علمت قد
   :علي فقال : األكوع ابن سلمة قال. 
  املَنظَره كَِريه غابات كلَيِث ** حيدره أمي مستين الذي أنا

   **السندره كَيل بالصاع أُوِفيهم         
   .يديه على الفتح كان مث فقتله، مرحب رأس فضرب
 احلصن، رأس من يهودي اطلع حصوم منt علي دنا وملا
 اليهودي فقال طالب، أيب بن علي أنا : فقال ؟ أنت من : وقال

   .موسى على أنزل وما علومت: 
 إليه فربز ؟ يبارز من : يقول وهو مرحب، أخو ياسر خرج مث

 بل : ( قال ابين، يقتل اهللا، رسول يا : أمه صفية فقالت الزبري،
   .الزبري فقتله ، ) يقتله ابنك
 من سراة عدة فيه قتل ناعم، حصن حول املرير القتال ودار

 هجوم صد عن وعجزوا اليهود، مقاومة ألجله اارت اليهود،
 القي أياما دام القتال هذا أن املصادر من ويؤخذ املسلمني،
 مقاومة من يئسوا اليهود أن إال شديدة، مقاومة فيها املسلمون
 واقتحم ب،الصع حصن إىل احلصن هذا من فتسللوا املسلمني،
   .ناعم حصن املسلمون
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  :نتائج خيبر- 63

 تعليما وتربية لألمة يف ^وهكذا كانت حياة الرسول 
السلم واحلرب على معاين العقيدة وحقيقة العبادة، وهذا غيض 

  . من فيض وجزء من كل
هذا وقد أحدث فتح خيرب وفدك ووادي القرى وتيماء دويا 

تلف القبائل، وقد أصيبت قريش هائالً يف اجلزيرة العربية بني خم
بالغيظ والكآبة إذ مل تكن تتوقع ذلك، وهي تعلم مدى حصانة 
قالع يهود خيرب، وكثرة مقاتليهم ووفرة سالحهم ومؤنتهم 

، أما القبائل العربية األخرى املناصرة لقريش فقد )1(ومتاعهم
أدهشها خرب هزمية يهود خيرب وخذهلا انتصار املسلمني الساحق؛ 

ك فإا جنحت إىل مساملة املسلمني وموادعتهم بعد أن ولذل
أدركت عدم جدوى استمرارها يف عدائهم، مما فتح الباب 
واسعا لنشر اإلسالم يف أرجاء اجلزيرة العربية، بعد أن تعززت 
مكانة املسلمني يف أعني أعدائهم إىل جانب ما حتقق له من خري 

                                                
  ). 1/353(نضرة النعيم، : انظر) 1(
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  . )1(وتعزيز لوضعهم االقتصادي
كة السرايا بعد خيرب، وكانت كثرية، وأمر واستمرت حر

 كبار الصحابة، وكان يف بعضها قتال، ومل يكن يف ^عليها 
  . )2(بعضها قتال

  إىل هنا واكتفي مبا مجعت من دروس وعرب هذه الغزوة املباركة 
وأتوجه إىل اهللا عز و جل بأن يقبل هذا العمل وان جيعله خالصاً 

  .لوجهه الكرمي 
  

  . على نبينا حممد وعلى آبه وصحبه وسلم هذا وصلى اللهم
  أمير بن محمد المدري

  عمران –اليمن 
Almadari_1@hotmail.com   

  
  
  
  

                                                
  ). 1/353(المصدر نفسه، ) 1(
  . 221السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 2(
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